
ُكم السيليكون
 THOMPSON معلومات مهمة الستخدام أكمام سيليكون

.Thompson Surgical Instruments, Inc. ي ممارسات المناولة الآمنة، والمعالجة الفعالة لملحق ُكم السيليكون من
تهدف تعليمات الستخدام هذه إىل مساعدة موظفي الرعاية الصحية �ف

ُكم السيليكون هو منتج مخصص لالستعمال مرة واحدة فقط.  كل منتجات وملحقات Thompson Retractor خالية من مادة الالتكس.

THOMPSON معلومات مهمة الستخدام أكمام سيليكون

يُرجى قراءة التالي قبل االستخدام
ن للمنتج. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إل جعل الجهاز غ�ي قابل لالستخدام، وقد يؤدي إل إلغاء الضمان المع�ي

االستخدام المقصود: 
ي الكتالوجات والمنشورات.  ُكم السيليكون مصمم لكي يناسب محيط نَّْصالت الِمْبعاد لتوف�ي إبعاد لطيف وناعم للنسيج فيما يتصل بنَّْصالت الِمْبعاد.  

يُستخدم ُكم السيليكون مع ِمْبعادات Thompson Surgical Instruments كما يرد �ف

يتم توف�ي أكمام السيليكون بدون تعقيم. يجب فحص أكمام السيليكون وتنظيفها وتعقيمها قبل استخدامها.

موانع االستخدام:
ء معروف.   ي

ل �ش

القيود المفروضة عىل إعادة المعالجة:
ُكم السيليكون هو منتج مخصص لالستعمال مرة واحدة فقط، ول يجوز إعادة تعقيمه.

تحذيرات واحتياطات:

PPE )معدات الحماية الشخصية(: يجب ارتداؤها، حسب بروتوكول كل مستشفى، عند مناولة أو العمل مع أدوات ملوثة )أو يُحتمل أن تكون ملوثة(.

يُحظر إعادة استخدامه، ُكم السيليكون هو منتج مخصص لالستعمال مرة واحدة فقط.

يُحظر إعادة تعقيمه، ُكم السيليكون هو منتج مخصص لالستعمال مرة واحدة فقط، ول يجوز إعادة تعقيمه.

يجب أن يكون المهنيون الطبيون عىل دراية بجميع مطبوعات الدعم ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج لتنفيذ إجراءات مع هذا الجهاز قبل الستخدام. . 	
	 . . ي ي الط�ب

يح المريض، وعلم الأمراض، والتقنيات الجراحية قد تؤثر عىل نتيجة الإجراء.  اختيار المريض والمنتج والإجراء هو مسؤولية الِمَه�ف ات مثل ت�ش العديد من المتغ�ي
	 . . ف بعاد لتوف�ي التعرض والوصول المناسب�ي وري فقط من الإ بعاد. استخدم قدر ما هو �ف ي الإ

ل تفرِط �ف
يُحظر الستخدام، إذا بدا أن ُكم السيليكون تالف أو متآكل.. 	
ي الجسم الحي أو عند إبعاده بالكامل حول نَّْصل مفتوح.. 	

تجنب ثقب/قطع ُكم السيليكون �ف
يتم توف�ي المنتجات بدون تعقيم، ويجب تنظيفها وتعقيمها قبل الستخدام. . 	
أكمام السيليكون من Thompson مخصصة لالستعمال فقط مع منتجات Thompson Retractor الأخرى.  . 	
ة للمريض أو وفاته.  . 	 ي أدلة المستخدم للجهاز المرتبطة به، قد يسبب تلف أو فشل الجهاز الذي يمكن أن يؤدي إىل إصابة خط�ي

إن استخدام ُكم السيليكون لأي غرض آخر غ�ي ما هو موضح هنا و�ف
يقرص القانون الفيدراىلي الأمريكي بيع هذا الجهاز عىل طبيب أو بناء عىل طلب منه. . 	

العناية والصيانة الصحيحتان:
ي تاريخ انتهاء الصالحية عىل ملصق ُكم السيليكون. بعد الستعمال، قد 

، ل تسحقه أثناء التعقيم. ُكم السيليكون مصنوع من مطاط سيليكون نصف شفاف ذي فئة طبية.  يمكن أن يُخزَّن لمدة تصل إىل 	 سنوات عىل النحو الموصوف �ف ي
لضمان حفاظ ُكم السيليكون عىل الشكل الأسطوا�ف

ف واللوائح التنظيمية المحلية والحكومية والفيدرالية المعمول بها. يصبح هذا المنتج خطًرا بيولوجًيا محتمالً. تعامل معه وتخلص منه طبًقا للممارسة الطبية المقبولة والقوان�ي

تعقيم

ق جميع الأسطح.. 	 ي أدراج الأدوات المخصصة للتأكد من أن التعقيم يمكن أن يخ�ت
تيب الأدوات �ف قم ب�ت

ف ذي الطية الواحدة، وذلك باستخدام تقنيات اللف المتتالية.. 	 ف من البوىلي بروبل�ي ي طبقت�ي
قم بلف الأدوات أو درج الأدوات �ف

ف أدناه.. 	 م، بعد التصديق عىل المعلمات كما هو مب�ي ي المعقِّ
قم بوضع الأدوات الملفوفة �ف

تم التصديق عىل معلمات Prevacuum للتعقيم بالبخار
Prevacuum :نوع المعقِّم

نبضات التهيئة الأولية: 	
درجة الحرارة: 			 درجة مئوية )0		 درجة فهرنهايت(

وقت التعرض: 	 دقائق
وقت التجفيف: 0	 دقيقة *

تم التصديق عىل معلمات Gravity للتعقيم بالبخار
Gravity :نوع المعقِّم

درجة الحرارة: 			 درجة مئوية )0		 درجة فهرنهايت(
وقت التعرض: 0	 دقيقة

وقت التجفيف: 0	 دقيقة *

يد لمدة 0	 دقيقة. * تم التصديق عىل أوقات التجفيف باستخدام مرحلة الباب المفتوح لمدة 		 دقيقة ومرحلة الت�ب
أد�ن وقت تجفيفوقت التعرضدرجة حرارة الدورةالدورةالطريقةالمنتج

Thompson RetractorالبخارPrevacuum درجة مئوية 			 
0	 دقيقة	 دقائق)0		 درجة فهرنهايت(

Thompson RetractorالبخارGravity درجة مئوية 			 
0	 دقيقة0	 دقيقة)0		 درجة فهرنهايت(

التخزين واالستخدام

ي منطقة وصول محدود ذات تهوية جيدة ومحمية من الملوثات وجافة.
التخزين: قم بتخزين الأدوات المعقمة والمعبأة �ف

الستخدام: قم بفحص التعقيم الخاص بتعبئة الأداة بحذر قبل الستخدام، مع التأكد من المحافظة عىل سالمة الحزمة.

الضمان واالإصالح والصيانة:
رجاع، يُرجى التصال بالرقم: 			0 -			 -			 -	 ي المواد والتصنيع عند وصوله. لخدمة العمالء وإذن الإ

ُكم السيليكون مضمون خلوه من العيوب �ف

العنوان التوضيحي للرمز:

كة المصنعة EC Repال�ش
عالمة مطابقة 
ُيحظر إعادة التعقيمغ�ي معقمُيحظر إعادة الستخداممخاطر بيولوجيةتحذيرات / احتياطاتالجودة الأوروبية

حافظ عليه جاًفا / 
احِمه من الرطوبة

ُيحظر استخدامه إذا كانت 
ر الحزمة تالفة / بها أي �ض

Thompson Surgical Instruments, Inc.
	0			 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 					
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الوزن الكىلي لالأدوات الملفوفة أو الدرج ل يجوز أن يتجاوز 	.		 كجم )		 رطال(. 
زيادة الوزن، بعد التعقيم، يجب أل تتجاوز %	 من 	.		 كجم )		 رطال(. 


